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Herkomst taak Taakomschrijving Situatie Ridderkerk Planning 
Kwaliteitsimpuls regulier 
peuterspeelzaalwerk 

Inventarisatie aantal vrijwilligers per groep, aantal 
peuters per groep, leidster – kindratio en 
beroepskrachten met gevraagde opleidingseisen 

Voldoet Niet van 
toepassing 

 Indien nodig, ervoor zorgen dat peuterspeelzalen aan 
alle nieuwe eisen voldoen, dus leidster – kindratio 1 
op 8, maximaal 16 peuters op 1 groep, iedere groep 
minimaal 1 beroepskracht met PW opleiding of 
equivalent 

Voldoet Niet van 
toepassing 

 Subsidiestromen regulier peuterspeelzaalwerk 
inzichtelijk krijgen en indien nodig de verordening 
aanpassen zodat nieuwe eisen als voorwaarde erin 
staan 

De subsidiestromen regulier peuterspeelzaalwerk zijn 
inzichtelijk. De verordening moet worden aangepast 
en afgestemd met S&W. Na vaststelling oude 
verordening intrekken, nieuwe verordening publiceren 
en verzenden aan S&W en GGD 

3e kwartaal 2011 

 Afspraken maken met GGD over toezicht met een 
onderscheid toetsen van landelijke kwaliteitseisen en 
extra door de gemeente gestelde eisen 

De GGD is op de hoogte gebracht dat zij niet langer 
als kinderopvang, maar weer als peuterspeelzaalwerk 
opereren. De inspecties zijn geregeld. De afspraak is 
dat de GGD na de nieuwe verordening gaat 
inspecteren 

3e en 4e kwartaal 
2011 

Dekkend hoogwaardig 
aanbod voorschoolse 
educatie 

Besluit over wie behoort tot de doelgroep De doelgroepdefinitie is vastgesteld.  Niet van 
toepassing 

 Realiseren van voldoende VVE plaatsen Is voor het jaar 2011 geregeld via subsidieverlening. 
Jaarlijks monitoren en eventueel bijstellen. 

Jaarlijks 

 Aanpassen ouderbijdrage voor ouders 
doelgroepkinderen peuterspeelzalen (moest voor 1 
november 2009) 

De ouderbijdrage voor doelgroepkinderen 
peuterspeelzalen bedraagt € 134,50.  

Niet van 
toepassing 

 Zorgen voor uitvoering VVE volgens nieuwe 
kwaliteitseisen. Het gaat om twee beroepskrachten op 
1 groep, nascholing, gebruik integrale programma’s, 
aanbod van 4 dagdelen of 10 uur 

Peuterspeelzalen krijgen VVE subsidie verleend op 
basis van 10 uur. Het is aan hen hoe zij die uren 
inzetten. Alle andere VVE-eisen zijn vastgelegd in de 
productafspraken die met S&W zijn gemaakt. In de 
subsidiebeschikkingen aan de kinderdagverblijven zijn 
de VVE-eisen eveneens opgenomen. Bij de 
subsidievaststellingen wordt getoetst of zij voldoen 

Jaarlijks 

 Inspanningsverplichting bereik doelgroepkinderen 
door goede toeleiding 

De toeleiding van doelgroepkinderen loopt via het 
consultatiebureau. In Ridderkerk is dit bereik groot, 
namelijk circa 97% 

Niet van 
toepassing 

 Maken van afspraken met bestuurlijke partners over 
overdracht en doorgaande lijn 

Vanaf het schooljaar 2011-2012 gaat het 
overdrachtsformulier ‘Van Klein naar Groot’ worden 

2e en 3e kwartaal 
2011 



gebruikt. Afspraken over het gebruik en het proces 
worden hierover gemaakt. De evaluatie vindt plaats in 
2012. 

 
1e kwartaal 2012 

Toezicht en handhaving Peuterspeelzalen op de hoogte brengen van nieuwe 
regels rond toezicht en handhaving voor regulier 
peuterspeelzaalwerk en VVE 

De informatiebrochures zijn gezonden naar S&W  Niet van 
toepassing 

 Afspraken maken met GGD over toezicht Voor het jaar 2011 zijn afspraken gemaakt. In het 3e 
kwartaal moeten nieuwe afspraken worden gemaakt 
voor het volgende jaar. Deze actie is belegd bij 
handhaving en toezicht. Het budget voor 2012 en 
verder is geregeld 

Jaarlijks 

 Verslag opstellen van uitkomsten toezicht aan 
gemeenteraad en Minister 

Voor het jaar 2010 is het verslag opgesteld. Dit 
verslag moet jaarlijks worden opgesteld 

Jaarlijks 

 Registreren van alle peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven en opnemen of ze VVE 
aanbieden 

Registratie voor VVE nog verzorgen. Het landelijk 
register kinderopvang is nog niet ingericht op 
peuterspeelzalen. Ontwikkelingen volgen en 
implementeren  

Afhankelijk van 
ontwikkelingen 

Jaarlijks verplicht 
overleg 

Overleg voeren en verplichte afspraken maken met 
bestuurlijke partners over doelgroepbepaling, 
toeleiding, doorgaande leerlijn, overdracht en 
resultaten vroegschoolse educatie 

Dit overleg kan via de Lokaal Educatieve Agenda. Het 
proces hieromtrent moet nog worden vormgegeven. 
Vervolgens moet jaarlijks het overleg worden gevoerd 

3e kwartaal 2011 
 
Jaarlijks 

 


